Kısa izdüşümlü etkileşimli
projektör
PT-TW371R
Eğitsel ve kurumsal ortamlar için tasarlanmıştır. LCD, 3300 lümen, WXGA
interaktif projektör.

KEY FEATURES
• LCD, 3300 lümen, WXGA

• Sadece 80 cm mesafeden 80 inç ekrana projeksiyon yapar

• İnteraktif kalemle/imleçle yansıtılan görüntü üzerine yazma olanağı

• 16.000:1 kontrast oranı

sağlayan interaktif işlevselliğe sahip kısa izdüşümlü projeksiyon
• Eko modunda 20 000 saat lamba değiştirme çevrimi
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İnteraktif Fonksiyonlar yansıtılan bir görüntü üzerine yazı yazmanıza olanak sağlar
İnteraktif kalem/imleç ile yansıtılan görüntü üzerine yazı yazabilir veya şekiller çizebilirsiniz. Ek olarak, iki kullanıcı, sınıfları ve sunumları daha verimli bir hale
getirmek için eş zamanlı olarak** yazabilir. Bilgi paylaşımı için kelimeleri ve çizimleri bilgisayara depolamak da oldukça kolaydır.
Seçenek olarak İnteraktif İmleç mevcuttur, ** Windows® işletim sistemi için mevcuttur.
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İnteraktif fonksiyonların faydaları
İnteraktif kalemle/imleçle ekran üzerine not alabilir ve bilgilere dikkat çekebilirsiniz
Sunum sırasında, yansıtılan yüzey üzerinde interaktif kalemi/imleci kullanarak bilgisayarı çalıştırabilirsiniz
Adanmış interaktif beyaz tahtalar gerekli değildir
Toplantı boyunca alınan kararları anlık olarak depolayabilir ve daha sonra diğer kişilerle paylaşabilirsiniz

Beyaz Tahta Yazılımı* Yeteneklerinizi Genişletir
LightPen yazılımı beraberinde, Panasonic'in Windows için adanmış Beyaz Tahta yazılımını kullanabilirsiniz.* Beyaz Tahta yazılımı, Panasonic interaktif-hazır
projektörler ve profesyonel ekranlarla** uyumludur ve interaktif fonksiyonu kullanmanıza izin verir.
Windows® 7 ve Windows ® 8 için desteklenir. Lütfen profesyonel görüntülerde kullandığınız bazı fonksiyonların projeksiyon üzerinde çalışamayacağını unutmayın. SPDriver ayarları "Dokunmatik mod" üzerine kurulmalıdır. ** Çok
dokunuşlu LED Ekran: LFB70 ve BF1 Serileri (TH-50LFB70/65LFB70/80LFB70 ve TH-50BF1/ TH-65BF1/ TH-80BF1)

20.000 saate *1 kadar maksimum lamba değiştirme döngüsü ve 10.000 saate *2kadar hava
filtresi değiştirme döngüsü
PT-TW371R 20.000 saatlik maksimum lamba değiştirme döngüsüne sahiptir.*1 Hava filtresi de
10.000 değiştirme döngüsüne sahiptir.*2 Bu özellik uzun kullanım dönemlerinden kaynaklanan bakım sorunlarını azaltır ve
bakım maliyetlerini düşürmeye ve çevresel etkiyi azaltmaya yardımcı olur.
*1 Lamba gücü Eco2 olarak ayarlandığında bu maksimum değerdir. Kullanım ortamı, lamba yenileme döngüsünü etkiler, *2 Kullanım ortamı filtrenin süresini etkiler.

Lamba kontrolü

Lamba değişim döngüsü

Eco

10,000 saat

Normal

20.000 saat

SPECIFICATIONS
Brightness

3300 lumens

Resolution

WXGA 1280 x 800 pixels

Technology

LCD

URL: https://business.panasonic.com.tr/visual-system/pt-tw371r

CONTACT
Web: https://business.panasonic.com.tr/visual-system/contact-us

